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Introdução: Sabe-se que o processo de envelhecimento afeta todos os indivíduos de forma 

lenta e gradativa, provoca alterações biológicas e socioambientais1. Alguns idosos já 

vivenciaram o processo chamado de exclusão social e é através dele que surgem os grupos de 

terceira idade, que carregam consigo um potencial de transformação do cotidiano, para 

ampliar e consolidar o ideal de democracia, bem como promover um melhor aproveitamento 

do tempo que lhes resta de maneira saudável, independente e com o máximo de autonomia2. 

A participação de idosos em grupos de convívios e em programas de atividades físicas 

regulares desempenha importante papel em suas vidas. A prática de atividades físicas 

assegura uma maior independência, autonomia e melhor condição de saúde, aumentando o 

senso de bem-estar, a crença de auto-eficácia e a crença do indivíduo em atuar sobre o meio 

ambiente e sobre si mesmo3. Além disso, o estilo de vida, as relações sociais, a atividade 

física, as opções de lazer e muitas outras atividades, podem contribuir para que o idoso possa 

ter um avanço de idade com uma boa preservação de suas habilidades cognitivas. O lazer e a 

manutenção da sua capacidade de realizar atividades de aptidão física e mental certamente 

favorecerão uma melhor qualidade de vida4. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada com 

idosos em uma manhã recreativa, com atividades e jogos, visando o bem estar, disseminando 

o conhecimento sobre alimentação e nutrição e concomitantemente trabalhando a 

coordenação motora e cognitiva dos participantes de modo descontraído e lúdico. Descrição 

da Experiência: A atividade lúdica realizada foi denominada “Gincana do Super Idoso”, 

sendo realizada no Bosque Uirapuru, localizado no conjunto Júlia Seffer, no município de 

Ananindeua/PA, por acadêmicos do curso de nutrição e fisioterapia do Centro Universitário 

do Estado do Pará. A ação foi elaborada pelos estudantes e orientada pelas professoras dos 

respectivos cursos já citados, em alusão ao Dia Mundial do Idoso, como parte das atividades 

do estágio supervisionado na área de saúde pública e saúde coletiva. Os idosos participantes 

eram moradores da comunidade pertencente ao conjunto e, para a realização da gincana, 

foram divididos em cinco times, definidos por uma cor diferente (amarelo, verde, vermelho, 

branco e preto). Os integrantes dos times foram incentivados a participar de cinco provas, que 

possuíam uma determinada quantia de pontuação cada. Na primeira prova, denominada 

“Adivinhação”, os idosos tinham como objetivo adivinhar, com os olhos vendados, uma série 

de alimentos (açafrão, manga, jambo, orégano e chuchu) somente pelo cheiro e toque, 

estimulando a análise sensorial dos mesmos. A segunda e a terceira provas, nomeadas 

“Corrida do Limão” e “Acerto ao Alvo”, tinham como finalidade testar a coordenação e 

equilíbrio, e assim, eles tinham que competir em uma corrida onde era necessário equilibrar 

um limão em uma colher e, na prova posterior, acertar um alvo com um bambolê. Na quarta 

prova, denominada “Show de Talentos”, para avaliar a expressão corporal, cada time 

selecionou um integrante para ser caracterizado e disposto a competir em uma apresentação, 

onde personalidades da região como Joelma, Dona Onete, Pinduca, Reginaldo Rossi e Gaby 

Amarantos foram interpretadas. Na última prova, denominada “Torta na Cara”, ocorreu uma 

atividade no qual estimulava a cognição e a memória, com uma pequena revisão de assuntos 
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abordados em dinâmicas anteriores, incluindo perguntas sobre alimentação e nutrição, e quem 

errasse, levava torta na cara. Resultados: A partir da aplicação das diversas atividades 

desenvolvidas em grupo na Gincana do Super Idoso, pôde-se perceber o ânimo dos 

participantes, uma vez que os grupos que haviam se formado torciam por seus membros 

representantes da equipe, tornando um ambiente competitivo entre os idosos e ao mesmo 

tempo lúdico e saudável, de forma que permitia estes a pensarem em estratégias para 

desenvolvimento das atividades em grupo, demonstrando determinação e persistência para 

obtenção dos pontos nas provas. A prova da “Adivinhação”, possibilitou aos idosos 

participantes a colocarem suas habilidades sensoriais de tato e olfato em prática mais 

aprofundada, com o acerto da maioria dos times sobre os alimentos oferecidos. As atividades 

de desempenho físico como a “Corrida do limão” e “Acerto ao alvo” se mostraram efetivas 

em relação ao desenvolvimento motor, equilíbrio e capacidade física dos participantes 

selecionados. O “Show de Talentos”, levou em consideração, sobretudo, a capacidade de 

improviso e a criatividade das equipes em relação a figurino, performance e torcida dos 

participantes, se demonstrando como a atividade de maior interação e diversão de todas as 

desenvolvidas na Gincana. Por fim, com o desenvolvimento da atividade “Torta na Cara”, foi 

possível treinar a memória dos participantes acerca da atenção e absorção de conhecimento 

em atividades anteriores desenvolvidas, na qual demonstraram ótimo desempenho nas 

respostas às perguntas. Ao final das atividades, foi feita a somatória de pontos obtidos em 

cada prova, com o grupo branco totalizando o maior número de pontos, com isso houve a 

entrega de medalhas ao grupo campeão. Contudo, todos os demais participantes da dinâmica 

receberam um brinde, como forma de reconhecimento e de desempenho e agradecimento em 

sua participação. Conclusão: Em síntese a Gincana do Super Idoso, realizada com o grupo de 

idosos, pôde contribuir de forma lúdica para o dia-a-dia dos participantes da ação, 

estimulando competitividade, diversão e o trabalho em equipe ao mesmo tempo. Os 

conhecimentos acerca da importância de uma vida ativa, com alimentação saudável e prática 

de atividades físicas como bem-estar essencial na vida dos idosos foram repassados e 

absorvidos a partir das atividades transmitidas pela integração dos cursos de nutrição e 

fisioterapia, que atuaram em conjunto propiciando a promoção da saúde da comunidade e 

disseminando os conhecimentos aprendidos durante a graduação. 

 

Descritores: Idoso, Grupo, Atividade lúdica. 
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